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Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został uchwalony 30
października 2014 r. uchwałą nr 229/XLV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu. Wieloletni
Program Współpracy w latach 2015-2019 (zwany dalej WPW) zawiera katalog zadań
publicznych, które Gmina zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz
innym podmiotom uprawnionym.
W 2017 roku podstawę do dysponowania przez Burmistrza środkami publicznymi stanowiły:
- Uchwała nr 229/XLV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy w latach 2015-2019 Gminy
Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie",
- Uchwała nr 123/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2017 roku Gminy Ciechanowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie",
- Uchwała nr 121/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 15 listopada 2016 roku
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 r.”,
- Uchwała nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 15 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”,
- Uchwała nr 153/XXVI/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 18 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2017”,
- Uchwała nr 38/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 21 czerwca 2007 r. w sprawie
uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017”
z późniejszymi zmianami,
- Uchwała nr 125/XXI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 12 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2017 z późniejszymi zmianami.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w WPW jest tożsama ze
środkami ujętymi w rocznym PW i wynosiła 408 000 zł, z czego: 10 000 zł przeznaczono na
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 7000 zł na zadania w
sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 5000 zł na zadania w
sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, 3000 zł na zadania z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 2000 zł na zadania z zakresu społeczeństwa
obywatelskiego, a 15 000 zł na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz 366 000 zł
przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania
zleconego z zakresu pomocy społecznej.
Na podstawie WPW ogłoszono 14 listopada 2014 r. otwarty konkurs ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie od 1 stycznia
2015 do 31 grudnia 2019 roku Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu,
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zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586).
Na konkurs wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic.
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzono od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przez 5
dni w tygodniu po 8 godzin dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 osób dowożonych do
ŚDS z terenu gminy, zakwalifikowanych na podstawie decyzji OPS w Ciechanowcu. W
ramach realizacji zadania zatrudniono 9 specjalistów i zawarto porozumienie z 4
wolontariuszami. Realizowano program poprzez organizację treningów wspierającoaktywizujących: z funkcjonowania w codziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny,
kulinarnych, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
umiejętności spędzania czasu wolnego. Prowadzono zajęcia rehabilitacyjne, organizowano
wyjazdy integracyjne. Zrealizowano 3 dodatkowe projekty, które wzmocniły proces
terapeutyczny uczestników ŚDS. Stowarzyszeniu na rok 2017 przyznane zostały środki
publiczne w kwocie 366.000 zł. Po weryfikacji sprawozdania z realizacji w 2017 r. okazało
się, że całkowity koszt projektu wyniósł 460.862,40 zł: 458.762,40 zł to dofinansowanie
(zwiększona w trakcie roku kwota dotacji Wojewody Podlaskiego), i 2100 zł wkład
niefinansowy stowarzyszenia.
Celem wieloletniego monitoringu realizacji Programu Współpracy ustalone zostały wskaźniki
Programu, a ich ocena ma posłużyć do analizy efektów programu oraz usprawnienia
działalności organizacji, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto,
są one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększania efektywności
programów współpracy uchwalanych na lata następne.
WSKAŹNIKI MONITORINGU
(dotyczą tylko zadań realizowanych na podstawie WPW)
Lp.

Wskaźnik

ilość/liczba

1. liczba ogłoszonych wieloletnich otwartych konkursów ofert

1

2. liczba ofert złożonych w wieloletnich otwartych konkursach ofert

1

3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:
a) realizowanych w ciągu roku budżetowego
b) wieloletnich

1
0

4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane
przez Gminę z przyczyn zależnych od realizatora
5. liczba umów zawartych:
a) w formie wsparcia
b) w formie powierzenia
6. liczba beneficjentów zrealizowanych zadań

0

0
1
30
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7. liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań
publicznych, z podziałem na:
a) wolontariuszy
b) pracowników

4
9

8. liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w
oparciu o dotacje

0

9. liczba organizacji korzystających z dotacji

1

10. liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które
udzielono dotacji

1

11. wysokość kwot udzielonych dotacji w zakresie pomocy społecznej

458 762,40

12. wielkość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej
13. wielkość własnego wkładu niefinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

0,00
2100,00

Urząd Miejski w Ciechanowcu realizował współpracę nie tylko w sferze finansowej, ale
i pozafinansowej. Założenia wieloletniego programu współpracy w tym zakresie pokrywają
się z założeniami rocznego programu współpracy i ich realizacja zostanie omówiona
w „Sprawozdaniu z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”.
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